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Intyg från arbetsgivare.  
Anmälan om behov av sommaröppen verksamhet 2021 

I Stenungsunds kommun är förskolor och skolor stängda veckorna 28–31 2021.  

Vårdnadshavare som på grund av arbete/studier behöver omsorg för sitt barn får, efter att behovet 

prövats, omsorg i kommunens sommarverksamhet. Sommarverksamheten är endast öppen för 

barn vars vårdnadshavare arbetar/studerar under den aktuella perioden. 

 

Arbetstagarens namn 

 

 

Personnummer (10 siffror) 

 

 

Ansökan gäller följande barn 

 

 

 

Alternativ 1 

Härmed intygas att ovanstående person arbetar/studerar under den period som ordinarie 

förskola/skola är stängd, följande dagar/veckor. 

 

      Vecka 28       Vecka 29       Vecka 30      Vecka 31 

Dagar1     

Arbetstider2     

1: Ange de dagar eller intervall som är aktuella, exempelvis mån-fre 

2: Om inte schema är fastställt anges istället ungefärliga tider. 

 

Alternativ 2 

Härmed intygas att ovanstående person är registrerad för att arbeta timmar vid behov, 0–40 timmar 

per vecka, under veckorna 28–31. 

 

Företagets/organisationens namn 

 

Organisationsnummer 

 

Underskrift av personalchef eller motsvarande befattning Plats och datum 

 

Telefon 

 

 E-post 

 

 

Blanketten lämnas ifylld till förskolan/fritidshemmet senast 2021-04-27. 

En blankett per vårdnadshavare. 

 

 

 

 



 

 

Information om personuppgiftsbehandling (GDPR) 

Stenungsunds kommun behandlar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att förvaltningen ska kunna utföra sina uppgifter 

utifrån rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, gällande lagrum eller allmänt intresse. Personuppgifter som ingår i behandlingen kan vara förnamn, efternamn, adress, personnummer, e-post 

m.m. Personuppgifter kommer Stenungsunds kommun tillhanda genom att de hämtas från andra myndigheter/instanser eller genom frivilligt inlämnade från dig. Kommunstyrelsen i 

Stenungsund är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Den som har personuppgifter lagrade hos kommunstyrelsen har 

rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. 

 

Anmälan av barnets omsorgsbehov, sommaröppen verksamhet 2021 
 

Ordinarie förskola / skola och klass ____________________________________________________ 

     

Barnets förnamn och efternamn Födelseår 

Barn 1  

Barn 2  

Barn 3  

Barn 4  

 

 

 

Kryssa i rutorna för de dagar ni behöver omsorg, schematider ska registreras i appen Tieto Edu. 

- När ditt barn blivit placerat på Sommarförskola/Sommarfritids kan du se placeringen i appen.  

- Välj Sommarförskola/Sommarfritids och registrera schemat. 

 

20 maj är sista dag att registrera schema, verksamheten planeras sedan utifrån registrerat schema. 

Om ändring/uppdatering behöver göras efter 20 maj kontakta förskolans administration. 

Telefon: 0303-73 00 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga upplysningar ___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

Vecka 28               

12/7–18/7 

 Vecka 29                

19/7–25/7 

             Vecka 30               

26/7–1/8 

 Vecka 31                

2/8–8/8 

Må  Må  Må  Må 

Ti  Ti  Ti  Ti 

On  On  On  On 

To  To  To  To 

Fr  Fr  Fr  Fr 

Lö  Lö  Lö  Lö 

Sö  Sö  Sö  Sö 


